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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur det kommer sig att vissa personer med 

ätstörningar väljer att starta en ätstörningsblogg samt hur de upplever sitt bloggande. 

Respondenterna bestod av fem kvinnor i åldrarna 23-35 år som bloggar om sina ätstörningar. 

En kvalitativ metod användes där semistrukturerade intervjuer genomfördes över telefon. 

Resultaten analyserades och tolkades med hjälp av känslan av sammanhang (KASAM) och 

copingteori. Resultaten visade att anledningarna till att starta en blogg var många, bl.a. 

kände respondenterna ett behov av en plats att ventilera sina tankar på, och att de genom att 

blogga om sina erfarenheter såg en möjlighet att hjälpa andra. Bloggen sågs också som ett 

sätt att kommunicera med sina anhöriga utan att behöva sitta ansikte mot ansikte. Bloggen 

upplevs medföra ökad social acceptans och den ses som ett positivt stöd i sjukdomen. 

Resultaten pekar på att bloggande kan ses som ett copingverktyg och att bloggen kan fungera 

som ett redskap för att begripa, hantera och se mening i ätstörningarna enligt 

komponenterna i KASAM.  

 

Nyckelord: ätstörningar; blogg; KASAM; coping; Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“IT’S LIKE RECIEVING A HUG FROM CYBERSPACE” – An interview study on eating 

disorders Blogs. 

Author: Nora Messary 

Örebro University 

School of Law, Psychology and Social Work 

The Social Work Program, Orientation towards Addiction, Illness and Rehabilitation 

Campus Eskilstuna, Mälardalen University 

Social Work C, 30 credits 

C-essay, 15 credits 

Spring term 2012 

 

Abstract 

The aim of the following study was to examine why some individuals who have been affected 

by eating disorders choose to write blogs and how they feel about this experience. The group 

of respondents consisted of five women aged 23-35, who currently write blogs about their 

eating disorders. A qualitative method was utilized by means of semi-structured interviews 

conducted over the telephone and then analyzed using sense of coherence and coping theory. 

The results showed that the main reasons to start a blog were seeing it as an outlet to vent 

emotions, a way to help others suffering from eating disorders and a means to communicate 

about problems without having to do so face to face. Furthermore the blog was viewed as a 

positive resource to deal with eating disorders and as a way of gaining social support. 

Blogging can thus be viewed as a coping tool and as a way to increase comprehensibility, 

manageability and meaningfulness according to the sense of coherence.   
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Förord 

Jag vill passa på att tacka alla som gjort denna uppsats möjlig. 

Jag vill först och främst tacka mina respondenter som starkt och öppet berättat om sina 

erfarenheter och upplevelser. Ni har medverkat till att skapa en större förståelse hos mig och 

hos alla som kommer att läsa denna uppsats. Ett stort tack ska ni ha! 

Jag vill även tacka min handledare Anna-Lena Almqvist för all vägledning, uppmuntran och 

alla kloka ord, tack! 

Sist, men inte minst, vill jag tacka min familj och mina vänner som stöttat och trott på mig 

under resans gång.   
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1 INLEDNING 

Svenska Dagbladet uppmärksammade i artikelserien ”SJUKDOMSBLOGGARE - En serie om 

att berätta om svår sjukdom på webben” (Södersten, 2012) personer som bloggar om olika 

typer av sjukdomar. Det kan handla både om fysiska sjukdomar, t.ex. cancer eller multipel 

skleros, och om psykisk ohälsa, t.ex. ätstörningar, neuropsykiatrisk problematik eller 

personlighetsstörningar. Några av dessa sjukdomsbloggar skrivs av personer som lider av en 

ätstörning. Det är svårt att säga hur många personer som drabbas av ätstörningar, men i 

Sverige uppskattas minst 75 000 lida av ätstörningar i åldrarna 13-30 år, även om 

underrapporteringen tros vara stor (Birgegård & Gustafsson, u.å.). Om man tar hänsyn till 

den ätstörningsdrabbades familj och vänner kommer ganska många människor komma i 

kontakt med ätstörningar på ett eller annat sätt. Personer med ätstörningar är en 

patientgrupp som socialarbetare möter i sin roll som kurator, och därför finns ett behov av 

att inom socialt arbete studera hur personer med ätstörningar som skriver om sina 

svårigheter upplever sitt bloggande. Utifrån ett socialarbetarperspektiv torde även ett 

intresse finnas i att förstå hur sociala, psykologiska och emotionella problem kan ta sig i 

uttryck genom bloggar samt om bloggar kan ses som ett sätt att hantera dessa svårigheter. 

Mycket av den forskning som tidigare gjorts har varit av kvantitativ natur (Baker & Moore, 

2008; Baker & Moore, 2011; Boniel-Nissim & Barak, 2011) varför avsikten med denna studie 

är att belysa bloggandet ur ett kvalitativt perspektiv. 

En blogg kan beskrivas som en onlinedagbok öppen för besökare på Internet. Inläggen sparas 

i omvänd kronologisk ordning och grupperas månadsvis, vilket gör att inlägg skrivna längre 

tillbaka i tiden lätt kan läsas. En skillnad mellan bloggar och privata pappersdagböcker är att 

bloggarna, om användaren tillåter, kan kommenteras och på så sätt ge feedback till 

bloggförfattaren. Mätningar gjorda i samarbete mellan World Internet Institute och .SE visar 

att kvinnor är mest aktiva vad gäller bloggande. Två tredjedelar av kvinnorna i åldrarna 16-25 

år samt en femtedel av kvinnorna i åldrarna 25-36 år har skrivit eller skriver en blogg, och 

hälften av alla kvinnor i samma åldergrupper läser bloggar. Män representerar ca 4 % av alla 

bloggar (Findahl, 2010).   

Bloggar kan ha många sociala och emotionella fördelar, särskilt vad gäller att hantera 

svårigheter (Baker & Moore, 2011). Ett centralt begrepp i diskussionen kring 

sjukdomsbloggar är coping, vilket enligt Nationalencyklopedin bl.a. kan översättas till 

förmågan att hantera påfrestningar och krav. Sjukdomsbloggar karakteriseras av coping med 

avseende på de svårigheter som uppstår vid sjukdom (Heilferty, 2009). Bloggande kan ses 

som en copingstrategi för att hantera sjukdom, ge individen stöd och till och med fungera 

som egenterapi (Pennebaker, 1997; Tan, 2008). Studier har visat att personer, genom att 

blogga om sina svårigheter, kan förbättra sitt psykiska mående (Boniel-Nissim & Barak 

2011).  
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2 BAKGRUND 

Norring och Clinton (2002) beskriver att forskning kring ätstörningar förmodligen aldrig 

varit så intensiv som den är nu och att forskningsområdet är relativt nytt, även om fenomenet 

i sig inte är nytt. För att klassificera psykiatriska diagnoser används ofta DSM-manualen 

(American Psychiatric Association, 2000) i vilken tre diagnoser relaterade till ätstörningar 

återfinns: anorexia nervosa; bulimia nervosa; och ätstörning utan närmare specifikation 

(UNS)(Norring & Clinton, 2002). 

Den första kända medicinska beskrivningen av anorexi gjordes år 1694 och i slutet av 1800-

talet benämndes ätstörningen vid sitt namn (Norring & Clinton, 2002). Anorexi debuterar 

oftast under tonåren (Clinton & Norring, 2002) och kännetecknas av undervikt, självsvält, 

irrationell rädsla för att gå upp i vikt och en skev kroppsuppfattning där självkänslan är 

överdrivet påverkad av kroppsform och vikt samt amenorré hos flickor (Thurfjell, 2003). På 

1700-talet beskrevs bulimi i medicinska termer, men först år 1980 blev bulimi en egen 

diagnos i DSM-manualen (Thurfjell, 2003). Bulimi kännetecknas av återkommande 

hetsätningar med påföljande kompensatoriskt beteende samt att självkänslan är överdrivet 

påverkad av kroppsform och vikt. Bulimi debuterar oftast senare än anorexi. Ätstörning UNS 

innebär att symtomen för anorexi eller bulimi inte helt uppfylls, eller att ätandet är stört på 

andra sätt (Norring & Clinton, 2002). Det kan t.ex. handla om att alla kriterier för anorexi är 

uppfyllda men att personen fortfarande menstruerar eller att personen lider av ortorexi där 

träning och hälsoinriktat ätande gått till överdrift. (Mathieu, 2005). Självmordsrisken är 

förhöjd vid ätstörningar, mellan 3-20 % av patienterna med anorexi och mellan 25-35 % av 

patienterna med bulimi försöker begå självmord (Franko & Keele, 2006). 

Ätstörningar är multifaktoriella störningar, en individ kan ha en viss sårbarhet men påverkas 

också av sociala och kulturella faktorer (Thurfjell, 2003). Exempelvis är ätstörningar i länder 

utanför västvärlden ovanliga (Engström, 2002) och nio av tio som drabbas är kvinnor (Hoek 

& van Hoeken, 2003). Detta tros bero på de västerländska sociala normer, ideal och 

värderingar som gör det svårare för västerländska kvinnor att acceptera den normala 

kroppsliga utvecklingen. Risken att drabbas av anorexi i tonåren är ca 1 % för flickor och 0.1 

% för pojkar och bulimi är tre till fem gånger vanligare (Engström, 2002). Ätstörning UNS är 

troligtvis tre till fyra gånger vanligare än anorexi och bulimi, men det är svåruppskattat 

eftersom gränsen för vad som är normalt är svår att dra (Folkhälsoinstitutet, 1999). Minst 

75 000  tros lida av ätstörningar i Sverige i åldrarna 13-30 år, men underrapporteringen tros 

vara stor (Birgegård & Gustafsson, u.å.).  

De vanligaste typerna av behandling vid ätstörningsproblematik är matträning, kognitiv 

terapi, stödsamtal, sjukgymnastik, social träning, massage och bildterapi. De samhälleliga 

resurserna anses vara otillräckliga vad gäller behandling av ätstörningar (Folkhälsoinstitutet, 

1999). Utfallet är för det mesta gott även om variationen är stor där vissa blir helt friska och 

andra utvecklar en kronisk ätstörning (Clinton & Norring, 2002). 
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2.1 Syfte och frågeställningar 

Ätstörningar är ett relativt stort problem i dagens samhälle och på Internet finns ett antal 

personer som bloggar om dessa svårigheter. Syftet med denna studie är därför att undersöka 

hur det kommer sig att vissa personer med ätstörningsproblematik väljer att blogga om sina 

problem och hur de upplever sitt bloggande. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur kommer det sig att respondenterna har valt att starta en ätstörningsblogg? 

- Hur upplever respondenterna sitt bloggande? 

- Vad har respondenterna för relation till sina läsare och till andra ätstörningsbloggar? 

2.2 Centrala begrepp 

Ätstörningar – Ätstörningar definieras i enlighet med DSM-IV där tre undertyper återfinns: 

anorexia nervosa; bulimia nervosa; och ätstörning UNS (American Psychiatric Association, 

2000).  

Ätstörningsblogg – Ätstörningsblogg definieras av författaren som en blogg vars 

huvudsakliga innehåll är relaterat till ätstörningar.   

3 TIDIGARE FORSKNING  

3.1 Bloggandets positiva effekter 

Nardi, Schiano, Gumbrecht och Swartz (2004) kunde i sin studie genom djupintervjuer med 

23 amerikanska bloggare bl.a. identifiera en typ av bloggstil som används för att uttrycka 

djupa känslor och tankar. Baker och Moore (2011) kallar denna bloggstil för terapeutiskt 

bloggande utifrån de resultat de fann i sin enkätstudie med 182 Myspacebloggare. De menar 

att dessa typer av bloggar karakteriseras av affektiva utbyten, emotionella svårigheter och 

socialt stöd. Personer med denna bloggstil visade högre grad av depression, ångest och stress 

jämfört med personer som bloggar av andra anledningar. Den terapeutiska bloggen fungerar 

som en arena för emotionella uttryck och som ett sätt att hantera emotionella svårigheter. I 

en liknande enkätstudie med 134 Myspacebloggare från Australien, USA och Storbritannien 

fann Baker och Moore (2008) att personer med intentionen att blogga känner ett behov av 

att ventilera sina tankar  

Bloggars terapeutiska värde undersöktes i en israelisk studie av Boniel-Nissim och Barak 

(2011). Syftet var att undersöka om gymnasieungdomar med socioemotionella svårigheter 
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kunde förändra sitt mående genom att skriva bloggar. I studien ingick 161 ungdomar som 

delades in i sex olika grupper: två grupper som skrev om socioemotionella svårigheter i en 

blogg öppen respektive stängd för läsarkommentarer; två grupper som skrev som allmänna 

ämnen i en blogg öppen respektive stängd för läsarkommentarer; en grupp som skrev en 

privat dagbok; och en kontrollgrupp. Resultaten visade att ungdomar som bloggade om sina 

socioemotionella svårigheter och tillät kommentarer i sin blogg förbättrade sitt psykiska 

mående i högre grad än de övriga grupperna. En signifikant förbättring sågs även i gruppen 

som skrev om sina svårigheter utan att tillåta kommentarer. De slutsatser som kunde göras 

utifrån studien var dels att personer genom att skriva om sina svårigheter kan förbättra sitt 

mående och dels att feedback är en viktig del i detta utfall. I en australiensk fallstudie 

beskriver Tan (2008) hur en bloggförfattare genom bloggarkivet kan läsa gamla inlägg och 

observera hur det egna jaget utvecklats över tid. Detta påminner om de processer som sker 

genom den psykoterapeutiska relationen där en individs historia berättas och analyseras över 

tid. Han menar att bloggande, åtminstone för någon som är predisponerad för skrivande, till 

viss del kan ha liknande effekter, eller ge samma lättnad, som klassisk psykoterapi. Den 

amerikanske forskaren James Pennebaker har under flera årtionden forskat på hur individer 

kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan genom att skriva om känslomässiga 

erfarenheter. I en litteraturöversikt såg han stöd för att fokus på emotionella upplevelser 

påverkar utfallet av skrivandets effekter på ett positivt sätt. Effekterna förklaras av att det 

emotionella skrivandet karakteriseras av öppenhet och på så sätt reducerar graden av 

känslomässig hämning (Pennebaker, 1997). Kommentarer är en viktig aspekt vad gäller 

bloggande. En japansk enkätstudie med 1142 bloggare visade att positiv feedback genom 

bloggkommentarer i form av sympati, uppmuntring och stöd fungerar som emotionellt 

socialt stöd och som en motivation till att forstsätta blogga (Miura & Yamashita, 2007).  

Den amerikanska forskaren Catherine Heilferty genomförde en begreppsanalys med 

avseende på sjukdomsbloggar. Hon fann att bloggar kan fungera som ett forum för att utbyta 

idéer, tankar, erfarenheter och kunskaper, samt för att knyta nya kontakter (Heilferty, 2009). 

Rains och Keating (2011) undersökte de sociala dimensionerna i sjukdomsbloggar genom att 

skicka ut enkäter till 121 amerikanska sjukdomsbloggare. I studien ingick bl.a. personer som 

bloggade om ätstörningar, cancer, depression, multipel skleros och andra, både psykiska och 

fysiska, sjukdomar. Resultaten visade att individers upplevelse av socialt stöd ökade genom 

att blogga om sina sjukdomar. De kunde också se att individer genom bloggen kunde komma 

i kontakt med personer som har liknande erfarenheter och som kan ge ett mer objektivt stöd. 

Genom det sociala stöd bloggen genererar upplever individer ett högre välbefinnande och 

högre tilltro till den egna förmågan i att hantera och påverka sin sjukdom. Bloggandet 

underlättar för individen att dela med sig av tankar och erfarenheter som i andra 

sammanhang kan kännas generande, särskilt om sjukdomen upplevs som stigmatiserande, 

vilket ofta är fallet med ätstörningar (Murphy, Frost, Webster & Schmidt, 2004). Bloggars 

emancipatoriska verkan framhålls både av Tan (2008) och av Heilferty (2009). Heilferty 

(2009) påpekar att vem som helst kan göra sin röst hörd via en blogg, och i bästa fall kan 

sjukdomsbloggar skapa ökad förståelse hos kliniker genom att öka medvetenheten om vad de 

innehåller och hur de kan användas.  
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3.2 Ätstörningar på Internet 

På internet har en subkultur bildats genom pro-anorektiska hemsidor vilka förespråkar 

anorexi som ett ideal och en livsstil. Chesley, Alberts, Klein & Kreipe, (2003) kunde i sin 

innehållsanalys av amerikanska hemsidor relaterade till ätstörningar se att pro-anorektiska 

hemsidor finns i större omfattning än hemsidor som förespråkar tillfrisknande från 

ätstörningar. Tanken bakom pro-anorektiska hemsidor är inte att följa de medicinska 

förklaringarna till ätstörningar, utan istället se ätstörningar som en livsstil, vilket Mulè och 

Sindeli (2009) kunde se i sin litteraturöversikt över forskning om pro-anorektiska hemsidor, 

forum och bloggar. De pro-anorektiska hemsidorna innehåller instruktioner för hur man 

insjuknar i anorexi, hur sjukdomen upprätthålls, tips på hur man snabbt går ner i vikt samt 

”thinspiration”, dvs. inspirerande bilder på anorektiska kroppar. I stort sett all information 

på dessa sidor är skriven i tredje person (Chesley et al., 2003). Trots att de pro-anorektiska 

hemsidorna förmedlar ett budskap om att ätstörningar är en livsstil, erbjuder de ofta även 

råd för att bli frisk från ätstörningen vilket tyder på en ambivalent hållning. De pro-

anorektiska hemsidorna uppfattas av många drabbade som stöttande och som en plats där de 

kan vara sig själva, men de kan medföra att avvikande beteenden uppmuntras och i värsta fall 

påverka ätstörningars incidens och utfall negativt (Mulè & Sindeli, 2009). Rouleau, och von 

Ranson (2011) genomförde en litteraturöversikt över forskning om pro-anorektiska hemsidor 

och kunde se tre potentiella risker med dessa hemsidor: att hemsidorna ger sken av att ge 

stöd, att ätstörda beteenden förstärks och att hjälpsökande förhindras. De menar att pro-

anorektiska hemsidor upplevs som stöttande men att de i själva verket upprätthåller, och i 

värsta fall förvärrar ätstörningarna.  

Hemsidor som förespråkar ett tillfrisknande från en ätstörning är ofta skrivna i första person 

och innehåller självupplevda beskrivningar av sjukdomen (Chesley et al. 2003). I dessa 

hemsidor ges lite utrymme för diskussioner om mat eftersom det kan påverka 

ätstörningsdrabbade på ett negativt sätt (Mulè & Sindeli, 2009) och fokus ligger istället på att 

ge stöd och att dela med sig av sina erfarenheter. Adair, Marcoux, Williams och Reimer, 

(2006) genomförde innehållsanalyser på texter relaterade till erfarenheter av att leva med en 

ätstörning. De fann att en stor anledning till att individer väljer att dela med sig av sina 

erfarenheter på internet är för att kunna hjälpa andra och visa att det går att bli bra från en 

ätstörning samt att det ger dem en känsla av empowerment. Att skriva om ätstörningar på 

internet, snarare än att prata om dem, är en viktig aspekt för personer med ätstörningar 

eftersom de ofta är påverkade av negativ kroppsuppfattning och hemlighetsmakeri kring 

ätstörningen.  Keski-Rahkonen och Rezzi (2005) genomförde en studie där de utifrån inlägg i 

ett finskt internetbaserat ätstörningsforum innehållsanalyserade begrepp relaterade till 

tillfrisknande.  De fann att vissa medlemmar ansåg att forumet var till en hjälp i 

tillfrisknandet, medan andra ansåg att forumet höll dem tillbaka i ätstörningarna. De 

slutsatser som gjordes var att friskinriktade ätstörningsforum kan vara till hjälp för personer 

i början av sitt tillfrisknande, särskilt om de ännu inte fått professionell hjälp, men att samma 

forum snarare kan hålla tillbaka personer som kommit längre i sitt tillfrisknande. 
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3.3 Sammanfattning 

Utifrån den presenterade forskningen kan flera sammanfattande slutsatser göras. Forskning 

har visat att personer som bloggar eller har för avsikt att börja blogga, jämfört med personer 

som inte bloggar, är mer depressiva, mindre nöjda med sina umgängeskretsar och använder 

sig av mer destruktiva copingstrategier (Baker & Moore, 2011). Det tenderar alltså vara en 

viss typ av människor, eller snarare människor med en viss typ av problematik, som söker sig 

till att skriva bloggar. Att skriva om svårigheter kan ha en terapeutisk effekt då personer som 

skrivit om sina tankar och känslor visat ett förbättrat mående jämfört med kontrollgrupper 

(Boniel-Nissim & Barak, 2011; Tan, 2008). Pennebaker (1997) menar att personer kan 

förbättra sin psykiska hälsa genom att skriva om emotionella svårigheter. De terapeutiska 

effekterna tros infinna sig både om skrivandet sker i öppen form, t.ex. i en blogg, eller om den 

är av privat typ (t.ex. i en dagbok) (Boniel-Nissim & Barak, 2011), men personer som skriver i 

öppen form i en blogg där kommentarer från läsare tillåts visar större förbättring med 

avseende på den psykiska hälsan. En orsak till detta tros vara att det stöd ev. kommentarer 

kan ge har en betydelse. En tolkning som kan göras utifrån detta är att personer som 

upplever sig ha mer utbredda psykiska problem finner stöd i att skriva bloggar och få stöd 

från läsare samt att personer genom att skriva lättare handskas med sina svårigheter. Detta 

går i linje med Rains och Keatings (2011) studie som visade att bloggande ökar upplevelsen 

av socialt stöd hos individer som lever med en sjukdom. Genom att skriva en blogg kan de få 

olika typer av stöd och lättare komma i kontakt med andra personer som erfar eller erfarit 

samma sjukdomsprocess. Rains och Keating (2011) fann i sin studie att personer som bloggar 

ökar sitt välbefinnande och sin tilltro till den egna förmågan att hantera och påverka sin 

sjukdom. Bonniel-Nissim och Barak (2011) förklarade i sin studie att Internet i sig är en 

anonym plats varför personer som bloggar inte räds skriva om sina svårigheter även om de i 

andra sammanhang kan upplevas som stigmatiserande.   

När det gäller ätstörningar och Internet är en stor del av forskningen inriktad på så kallade 

pro-anorektiska hemsidor (Chesley et al., 2003; Mulè & Sindeli, 2009; Rouleau & von 

Ranson) där ätstörningar ses som en livsstil snarare än sjukdomar. Dessa hemsidor är större 

i antal än andra typer av hemsidor relaterade till ätstörningar (Chesley et al. 2003). Dessa 

typer av hemsidor medför potentiellt att personer med ätstörningar inte söker hjälp och att 

ätstörningen antingen förvärras eller upprätthålls. Hemsidor som istället har en friskinriktad 

prägel erbjuder individerna stöd och support. Individer som delar med sig av sina 

erfarenheter upplever att de genom att göra så kan hjälpa andra som kämpar för att bli friska 

från en ätstörning (Adair et al., 2006).  

Att skriva bloggar om svårigheter på Internet kan alltså utifrån ovan nämnda studier ha 

positiva effekter av en rad olika anledningar. Internet är en privat sfär och skrivandet i sig 

kan fungera terapeutiskt för många. Även möjligheten att få kommentarer på sina tankar kan 

vara en faktor eftersom kommentarerna också kan erbjuda en viss form av stöd från läsarna. 

Resultaten från Keski-Rahkonens och Rezzis (2005) studie indikerar dock på att det för 

individer som kommit längre i tillfrisknandeprocessen kan ha en tillbakadragande effekt att 

skriva om sina ätstörningar på internet.   
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4 TEORETISK TOLKNINGSRAM 

Studien har en abduktiv ansats där Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) samt 

Lazarus och Folkmans copingteori på förhand valdes för att tolka och analysera empirin. 

Antonovskys KASAM valdes eftersom de centrala begrepp som igår i teorin ansågs vara 

intressanta och relevanta som redskap för tolkning. Många forskare har studerat coping ur 

olika perspektiv, men med hänsyn till sin grundläggande beskrivning valdes Lazarus och 

Folkmans copingteori. KASAM och copingteorin kompletterar varandra då de gemensamt 

grundar sig i hur individer hanterar stressorer i sina liv. Genom att använda båda dessa 

teorier i en kombination ser författaren att en djupare förståelse kan skapas i analysen av 

resultatet. 

4.1 Känsla av sammanhang - KASAM 

Begreppet ”känsla av sammanhang” (KASAM) myntades av den amerikansk-israeliske 

medicinske sociologen Aaron Antonovsky och grundar sig i ett salutogent förhållningssätt. 

Istället för att se hälsa och ohälsa som statiska dikotomier betraktas de som poler i ett 

kontinuum. Han menar att diskussioner kring hälsa och ohälsa tidigare utgått från 

patogenes, dvs. orsaker till sjukdom, vilket lett till att man bara sett till etiologin bakom en 

sjukdom istället för att se till hela människan. Det salutogena förhållningssättet fokuserar på 

de friskfaktorer som gör att en människa upplever hälsa. Istället för att fråga sig vad som 

orsakar sjukdom/ohälsa läggs fokus på frågan: vilka faktorer upprätthåller hälsa och en 

individs position i kontinuumet, eller till och med gör att hon rör sig mot polen hälsa? 

Stressorer är ett viktigt begrepp i det salutogena förhållningssättet vilka traditionellt ses som 

negativa, oavsett form. Utifrån det salutogena förhållningssättet ser Antonovsky dem istället 

som potentiellt salutogena beroende på typ av stressor och hur den hanteras. Han menar att 

personer som utsätts for olika typer av stressorer, både interna och externa, ändå kan 

uppleva en viss typ av hälsa beroende på hur individen hanterar dem. Det som är avgörande 

för hur en person hanterar stressorerna är personens KASAM. Antonovsky (2005, s. 46) gör 

följande definition:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 

från en inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) 

de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.  

I KASAM ingår tre avgörande komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Den första komponenten, begriplighet, handlar om i vilken utsträckning en individ tolkar 

yttre och inre stimuli som begripliga, klara och strukturerade, snarare än obegripliga, 

slumpmässiga och oförklarliga. En person med en hög grad av begriplighet ser framtida 

stimuli som förutsägbara och förståeliga och har en inneboende känsla av att saker och ting 

utvecklas så bra de kan. Livets olika skeenden ses som erfarenheter och utmaningar som kan 
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mötas. Även oväntade händelser försöker individen göra förklarliga och begripliga. Vidare 

menar Antonovsky att personer med en hög grad av begriplighet även kan se begriplighet i 

hemskheter som krig, död och misslyckanden och kan se att dessa händelser är uthärdliga. 

Hanterbarhet handlar om i vilken grad en individ ser att resurser står till förfogande för att 

hantera de krav och stimuli hon möts av. Resurserna kan vara sådana som utgår från 

individen själv, dvs. egna strategier, eller sådana som andra kontrollerar eller förfogar över, 

t.ex. vänner, familjemedlemmar eller någon annan som individen litar på. Individer med en 

hög känsla av hanterbarhet har en känsla av att kunna hantera en väntad eller oväntad 

situation med hjälp av de resurser som finns tillgängliga. Dessa personer gör sig inte själva 

till offer för omständigheterna eller känner sig orättvist behandlade i livet. Den tredje 

komponenten, meningsfullhet, handlar om i vilken grad en person ser mening i olika 

områden i livet och ser att livet har en känslomässig innebörd. Personer med stark grad av 

meningsfullhet ser mening i de händelser som sker, både kognitivt och emotionellt. Även i 

svårigheter ses en mening, och svårigheterna omtolkas till utmaningar värda att investera 

energi i. Personer med en hög grad av meningsfullhet kämpar för att finna meningen i en 

negativ situation och gör sitt bästa för att överkomma svårigheten med värdigheten i behåll. 

Personer med en låg grad av meningsfullhet beskriver få saker som meningsfulla i livet.  

De tre komponenterna ses som sammanflätade men går att analysera var för sig för att 

undersöka deras enskilda värden. Genom detta kunde Antonovsky se att komponenten 

meningsfullhet är avgörande för en individs KASAM. En hög grad av meningsfullhet leder till 

att individen söker förståelse och resurser för att hantera svårigheter . Graden av 

meningsfullhet avgör en individs placering i kontinuumet hälsa-ohälsa och kallas därför 

motivationskomponenten. Begriplighet är den näst viktigaste komponenten. Utan att förstå 

(begripa) en situation är det svårt att hantera den, vilket gör begriplighet till en förutsättning 

för hanterbarhet. Hanterbarheten är dock viktig för KASAM som helhet eftersom graden av 

meningsfullhet till slut minskar om känslan av hanterbarhet är låg. Detta tydliggör 

dynamiken i KASAM och varför alla tre komponenter bör ses som sammanflätade, 

nödvändiga och centrala.  

KASAM formas av ”kulturellt och strukturellt betingade mönster av erfarenheter av 

förutsägbarhet, belastningsbalans och socialt värdesatt beslutsfattande” (Antonovsky, 2005 

s. 172). Väl i trettioårsåldern stabiliseras graden av KASAM och Antonovsky menar att 

förändringar är ovanliga, dock inte omöjliga. Studier har kunnat påvisa förändringar av 

KASAM över tid, även om de, i linje med Antonovsky (2005), har kunnat se att det vanligaste 

är stabilitet över tid (Langius, Ågren, Häggström & Dencker, 2000; Smith, Breslin & Beaton, 

2005), medan andra inte kunnat finna några signifikanta skillnader (Felt, Leskinen, 

Kinnunen & Maun, 2000). Personer som återhämtat sig från en depression rapporterade 

starkare KASAM vid återhämtandet än under depressionen (Langius et al., 2000), vilket 

indikerar att tillfrisknande från en psykisk sjukdom kan öka KASAM. Dessa resultat skulle 

kunna tolkas som att KASAM i viss mån kan förändras genom livsomvändande händelser 

vilka initierar nya mönster av livserfarenheter, men att det vanligaste är att KASAM är 

relativt stabilt under vuxenlivet, vilket går i linje med Antonovskys (2005) beskrivningar.  
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4.2 Lazarus och Folkmans copingteori 

Begreppet coping är starkt kopplat till psykisk stress och handlar om individers psykiska och 

beteendemässiga strategier för att hantera yttre och inre krav och påfrestningar (Lazarus & 

Folkman, 1984). I copingteorin är stress och stressorer två centrala begrepp. Lazarus och 

Folkman kombinerade olika teorier om vad stress är och sammanfattade dessa i en ny 

definition av stress, ”Psykologisk stress är ett särskilt förhållande mellan individen och 

miljön som ses som utmanande eller överstiger de resurser individen förfogar över och som 

äventyrar individens hälsa” (Lazarus & Folkman, 1984 s. 19, egen översättning). Psykologisk 

stress kan se olika ut över tid och vara av en mer långvarig typ, t.ex. vid depression eller 

annan psykisk ohälsa, eller av en mer kortvarig typ, t.ex. oro inför en operation eller inför ett 

viktigt möte.   

Coping handlar om den process som gör att en individ kan hantera stressfyllda förhållanden.  

Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som ”konstant föränderliga kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika externa och/eller interna krav vilka 

ses som utmanande eller överstiger de resurser individen förfogar över” (s. 141, egen 

översättning). Coping kan med andra ord beskrivas som de strategier och de sätt en individ 

använder sig av för att hantera psykiskt påfrestande situationer. Vad Lazarus och Folkman 

(1984) kallar kognitiv värdering styr vad och i vilken utsträckning något i relationen individ 

och miljö som upplevs som stressfyllt och de beskriver att en känsla av sammanhang, eller en 

känsla av att känna sig som en del av miljön, är en viktig del i att skapa emotionella och 

stödjande funktioner i en individs liv samt att det är en viktig faktor för hälsa. Coping är en 

dynamisk process och beroende på situation kan en individ behöva olika typer av 

copingstrategier. Vid vissa tidpunkter kan det exempelvis vara mer passande med en 

undvikande coping medan andra tidpunkter kräver en problemlösande coping. Särskilt över 

tid blir copingprocessens dynamik tydlig genom att en individ tillämpar nya kognitiva 

värderingar och varefter situationen förändras och använder sig av nya strategier som 

återigen leder till en förändrad situation och nya strategier.  

Lazarus och Folkman (1984) gör en distinkt skillnad mellan två typer av coping, dels den 

typen som används för att hantera eller förändra de problem som orsakar stressupplevelsen, 

och dels den typ av coping som används för att reglera den emotionella responsen. Den första 

typen kallas problemfokuserad coping och den andra typen kallas emotionsfokuserad coping. 

Emotionsfokuserad coping fokuserar på att minska graden av ångest eller psykologisk stress. 

Till de copingstrategier som faller under emotionsfokuserad coping hör bl.a. undvikande, 

distansering, positiv omformulering, positiv jämförelse och att se något positivt i en negativ 

situation. Det kan också vara att försöka se på sin situation med nya ögon, t.ex. genom att 

intala sig själv om att situationen hade kunnat vara värre eller att det finns viktigare saker att 

tänka på. Att ventilera sina tankar eller att söka emotionellt stöd beskrivs också som en 

emotionsfokuserad coping. Lazarus och Folkman (1984) beskriver dessa copingstrategier 

som kognitiva manövrar vilka kan förändra meningen i en situation och kan leda till att den 

upplevs som mindre psykiskt påfrestande. Problemfokuserad coping fokuserar på 

problemlösning genom mer praktiska handlanden. Den inbegriper en mer objektiv och 

analytisk process som i första hand koncentreras på miljön. Till de strategier som riktas mot 

miljön hör bl.a. att förändra miljömässiga hinder, resurser och stress. Problemfokuserad 



 

10 

 

coping kan även vara inriktad på individens egna motiverande och kognitiva förändringar, 

t.ex. att förändra sin ambitionsnivå, eller att lära sig nya färdigheter (Lazarus & Folkman, 

1984). Genom att förändra sin miljö eller att lära sig nya kunskaper för att bemästra 

svårigheterna kan individen på nytt anpassa sig till miljön och då på ett bättre sätt hantera 

psykologisk stress.  

5 METOD 

5.1 Val av metod och teoretisk ansats 

För denna studie valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer som transkriberades och 

sedan gjordes till föremål för analys eftersom denna metod bäst ansågs kunna svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Detta eftersom den kvalitativa metoden möjliggör 

förståelse för respondentens livsvärld (Kvale & Brinkman, 2009), vilket studieförfattaren 

hade som mål. 

En abduktiv ansats användes för att utifrån den insamlade empirin både kunna tolka empirin 

i sig och för att kunna koppla denna till på förhand valda teorier. Utifrån studiens resultat 

sätts empirin in i en teoretisk tolkningsram för att förklara och tolka resultaten med avseende 

på KASAM och copingteori. 

5.2 Urvalskriterier och urvalsmetod 

De inkluderingskriterier som användes var att respondenterna skulle vara över 18 år gamla 

samt blogga om sina ätstörningar. Åldersgränsen valdes med hänsyn till etiska aspekter. 

Bloggarna skulle handla om personernas kamp mot ätstörningarna, dvs. präglas av en 

strävan mot friskhet och ett sunt förhållande till mat, vikt och mående. Ätstörningarna 

behövde inte vara diagnostiserade. Respondenterna skulle ha ett aktivt bloggande vilket 

definierades som minst ett inlägg i veckan under en fyramånadersperiod. 

Exkluderingskriterer var att bloggen inte fick vara pro-anorektiskt inriktad, dvs. förespråka 

anorexi och andra ätstörningar som livsstilar.  

För att få kontakt med respondenterna användes ett målinriktat urval i kombination med ett 

snöbollsurval. Ett målinriktat urval innebär att respondenterna väljs med grundval av deras 

erfarenheter och upplevelser för att de på bästa sätt förmodas kunna svara på studiens syfte 

och frågeställningar. Ett snöbollsurval innebär att forskaren genom en initial kontakt med 

personer relevanta för studien får ytterligare kontakter med andra (Bryman, 2012).  

I denna studie användes sökmotorerna www.google.se och www.google.com/blogsearch för 

att finna relevanta bloggar skrivna av personer med ätstörningar. Sökorden som användes 
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var ”ätstörning*”, ”anorexi*” och ”bulimi*” i olika kombinationer tillsammans med sökordet 

”blogg*”. Det målinriktade urvalet består i att urvalsgruppen valdes utifrån sina erfarenheter 

och att de förmodades kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Det 

snöbollsinriktade urvalet bestod i att författaren i de bloggar som påträffades genom 

sökmotorerna fann länkar till bloggar i samma genre. Genom detta fanns en utökad möjlighet 

att finna bloggar som inte påträffades via sökmotorerna.   

I de bloggar som mötte urvalskriterierna sökte författaren efter kontaktuppgifter. De bloggar 

som saknade kontaktuppgifter exkluderades eftersom det inte på något bra sätt gick att få 

personlig kontakt med personerna som skrev bloggarna. Till de bloggar där kontaktuppgifter 

kunde erhållas skickades ett missivbrev (se bilaga A) med kort information om studiens syfte 

och en förfrågan om ett deltagande. Totalt 20 mail skickades ut varav sju svar erhölls. Av 

dessa sju personer ingick slutligen fem personer i studien  

Missivbrevet skickades också ut till två nationella organisationer som vänder sig till personer 

med ätstörningar, med förfrågningar om publicering kunde ske via deras hemsidor, bloggar 

eller forum. Detta beviljades av en av organisationerna och missivbrevet publicerades på 

organisationens hemsida och i deras brukarforum. Från den andra organisationen erhölls 

inget svar angående författarens förfrågan. Ett missivbrev publicerades även i ett stort 

svenskt internetforum där bl.a. diskussioner kring psykisk ohälsa förekommer. Inget av dessa 

urvalssätt genererade några respondenter. 

5.3 Datainsamling och genomförande 

Semistrukturerade intervjuer med frågor indelade i teman bestämda utifrån syfte och 

frågeställningar användes för att samla in datan. En semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren utgår från på förhand bestämda frågor men lämnar utrymme för följdfrågor 

(Bryman, 2012). Den semistrukturerade intervjun möjliggör också en jämförbarhet mellan 

intervjuerna, vilket är svårare vid öppna intervjuer. En intervjuguide strukturerades där 

frågorna utgick från olika teman med utgångspunkt från syftet och frågeställningarna (se 

bilaga B). 

En provintervju hölls innan den första intervjun för att undersöka om intervjuguidens 

omfattning var tillräcklig och om frågorna var lätta att förstå. Intervjun hölls via telefon med 

en person i författarens bekantskapskrets som har erfarenhet både av att blogga och av 

psykisk ohälsa. Provintervjun hölls även för att undersöka om inspelningskvalitén var 

tillräckligt bra för att efter intervjuerna kunna transkribera det insamlade materialet. 

Författaren bedömde efter provintervjun att intervjuguidens omfattning och frågor var bra, 

samt att inspelningskvalitén var godkänd. 

Intervjuerna skedde över telefon eftersom de geografiska avstånden mellan författaren och 

respondenterna förhindrade fysiska intervjuer. Fördelen med telefonintervjuer är att 

respondenter kan nås från ett större geografiskt område, men en större vikt läggs vid att 

intervjuguiden är välutvecklad (Kvale & Brinkmann, 2009). Telefonintervjuer valdes framför 

e-mail eller chatintervjuer eftersom svaren blir mer synkrona i tiden där svaret från 

respondenten kommer i direkt anslutning till frågan från intervjuaren (Bryman, 2001). 
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Intervjuerna med de fem respondenterna skedda enskilt över telefon och författaren bad på 

förhand att respondenterna skulle avsätta 30-45 minuter till intervjun. Tidpunkt för 

intervjun bestämdes gemensamt. Vid varje intervjutillfälle ringde författaren upp 

respondenterna. En av respondenterna efterfrågade intervjuguiden på förhand och fick den 

skickad till sig. De övriga fick frågorna presenterade för sig vid intervjutillfället. Författaren 

presenterade studiens syfte och berättade om de etiska aspekterna utifrån Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska krav. Samtycke inhämtades muntligt och författaren frågade om 

tillåtelse att spela in intervjun med hjälp av en diktafon. Inspelningen gjordes med hjälp av 

telefonens högtalarfunktion samt en diktafon som spelade in själva samtalet. Varje intervju 

tog cirka 20-25 minuter att genomföra.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Det inspelade materialet transkriberades noggrant och ordagrant av studieförfattaren. Efter 

transkriberingen gjordes en ny genomlyssning av det inspelade materialet för att försäkra att 

alla uttalanden antecknats korrekt. Eftersom intervjuer ofta leder till en stor mängd 

datamaterial är det av vikt att använda sig av en analysmetod som också gör datamaterialet 

hanterbart (Bryman, 2001; Kvale & Brinkman, 2009). Det transkriberade materialet lästes 

igenom ett flertal gånger för att skapa en djupare förståelse utifrån respondenternas 

uttalanden och för att kunna se mönster i materialet. För att göra det transkriberade 

datamaterialet hanterbart användes meningskategorisering med en datastyrd kodning vilket 

innebär att koderna utvecklades genom tolkning av materialet (Kvale och Brinkmann 2009). 

Respondenternas uttalanden kodades och antecknades i en analysmatris där de delades in i 

olika teman vilka utgick både från empirin och från de frågeställningar som användes i 

intervjuguiden. Analysmatrisen användes sedan för att sammanställa resultatet och göra det 

tillgängligt för analys. Resultatsammanställningen genomlästes noggrant för att sedan, med 

hjälp av KASAM, copingteori och den tidigare forskningen, analysera och göra tolkningar av 

resultaten. Analyserna och tolkningarna gjordes med koppling till de centrala teman som 

framkom genom meningskategoriseringen. Analysen flätades sedan samman med resultatet 

vilket presenteras i en gemensam resultat- och analysdel.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

Som utgångspunkt för diskussioner kring validitet och reliabilitet valdes LeCompte och Goetz 

(1982) definitioner i vilka reliabilitet och validitet delas in i intern och extern. Den interna 

reliabiliteten rör överrensstämmelser i tolkning av forskare emellan. Denna studie är 

författad av en ensam författare varför det finns brister i den interna reliabiliteten. För att 

stärka den externa reliabiliteten, som omfattar i vilken utsträckning en studie kan replikeras, 

har tydliga beskrivningar av studiens syfte, frågeställningar, intervjuguide och metod. Extern 

validitet rör i vilken utsträckning resultaten i en studie kan generaliseras i olika sociala 

sammanhang. Detta har inte varit ett mål för studien och är också obefintlig på grund av att 

studiens urval är litet och målinriktat.  För att stärka den interna validiteten, som är uttryck 
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för huruvida den valda metoden undersöker det den avser undersöka, har en tydlig koppling 

till studiens syfte och frågeställningar varit ett mål alltigenom studiens gång.  

5.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp fyra forskningsetiska krav: informationkravet som 

innebär att alla berörda ska få ta del av syftet samt information om att deltagandet är frivilligt 

och vad deltagandet innebär; samtyckeskravet som innebär att alla deltagare själva 

bestämmer över sin medverkan; konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter kring 

deltagarna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet för att obehöriga inte ska få 

tillgång till dem; samt nyttjandekravet som innebär att all data som samlas in endast ska 

användas till forskningsändamålet. Arbetet har genomförts utifrån dessa forskningsetiska 

krav. I den första kontakten med respondenterna genom missivbrevet gavs tydlig 

information om studiens syfte samt vad ett eventuellt deltagande skulle innebära. 

Information gavs också om att all data skulle avidentifieras och hanteras konfidentiellt samt 

att deltagandet var frivilligt och fick avbrytas närhelst de ville. Vid intervjutillfällena 

informerades respondenterna ytterligare en gång om ovan nämnda information och ett 

muntligt samtycke inhämtades. Respondenternas godkännande till att intervjuerna spelades 

in inhämtades. 

Uppgifter om respondenterna har behandlats med största möjliga konfidentialitet. All 

kontakt har skett via författarens personliga e-post vilken ingen annan har tillgång till. När 

studien är avslutad kommer alla e-mailadresser att raderas. Författarens personliga telefon 

har använts för att göra intervjuerna, och alla telefonnummer har raderats från telefonen för 

att skydda respondenternas identitet. Det elektroniska materialet har förvarats i datorer som 

kräver inloggning med författarens inloggningsuppgifter, vilka endast författaren känner till. 

Materialet har avpersonifierats så att inga uppgifter kan härledas till respondenterna. Allt 

inspelat material har raderats efter transkribering för att förhindra spridning till obehöriga. 

Det insamlade materialet har endast att användas för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. När uppsatsen är färdigställd kommer allt material att förstöras. I det etiska 

ställningsstagandet har studieförfattaren försökt ta hänsyn till hur respondenternas mående 

skulle kunna påverkas av deltagandet och gjort bedömningen att studien inte varit av sådan 

natur att respondenterna befarats må dåligt av deltagandet. 

6 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultat och analys presenteras i tre teman och som utgår från det empiriska materialet och 

frågeställningarna. Dessa tre teman är: Tankar kring att börja blogga, Upplevelser av att 

blogga samt Bloggande och socialt stöd. Temat Upplevelser av att blogga är indelat i två 

underrubriker: Om att blogga och Hur bloggandet påverkar måendet. Resultaten varvas med 

koppling till tidigare forskning samt analys och tolkning utifrån KASAM och copingteori.  
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6.1 Presentation av respondenterna 

Studiens respondenter består av fem kvinnor i åldrarna 23-35 år varav tre lider av anorexi 

och två av bulimi. Ätstörningarna debuterade när respondenterna var mellan 13 och 22 år 

gamla. Alla har fått behandling för sina ätstörningar, och de behandlingar som nämndes var 

öppenvård, dagvård, slutenvård, behandlingshem, kognitiv beteendeterapi, dialektisk 

beteendeterapi och farmakologisk behandling. Vid intervjutillfället gick fyra respondenter i 

behandling. Tre respondenter är gifta och har barn, en är sambo och en är ensamstående. 

Respondenterna har en varierande utbildningsnivå, från avslutad grundskola till avslutad 

högskole-/universitetsutbildning. Två av respondenterna är heltidssjukskrivna och resten 

arbetar deltid i varierande grad och är sjukskrivna resten av tiden. Respondenterna hade vid 

intervjutillfället bloggat om sina ätstörningar i mellan sex månader och fyra år.  

De fiktiva namnen Saga, Pia, Eva, Linn och Nina har använts för att skydda respondenternas 

identiteter.  

6.2 Tankar kring att börja blogga 

Studien visade att respondenterna hade varit sjuka olika lång tid innan de bestämde sig för 

att börja blogga. Nina valde att starta sin blogg när hon fick sin diagnos medan Pia startade 

sin blogg i samband med att hon berättade om ätstörningarna för sin familj. Hon hade då 

varit sjuk i nästan 18 år och berättar: ”…. Det har tagit lång tid att kunna prata om det.… Jag 

insåg att jag var tvungen att ta tag i de här bitarna för att kunna lägga kraft och energi på det 

som är viktigt i livet”. Linn startade bloggen eftersom hon kände att det ibland var svårt att 

prata med sina anhöriga om ätstörningen då hon oroade sig för hur den hon pratade med 

skulle reagera. Genom bloggen behöver hon inte tänka på det utan kan skriva öppet om sina 

tankar och känslor. En del av respondenterna har valt att berätta om sina bloggar för sina 

anhöriga. Eva berättar: 

Det kan jag ju säga, just särskilt till mina anhöriga har bloggen varit ett jättebra redskap för att 

kunna tala om för dem hur det känns och hur jag mår, utan att behöva ta det öga mot öga. Det 

är klart att det underlättar för dem väldigt också. 

Pia menar att hon i bloggen inte behöver censurera sina tankar på samma sätt som när hon 

pratar med sina anhöriga. Hon upplever att det kan vara svårt att prata ansikte mot ansikte 

eftersom hon är rädd att skada den personen hon pratar med. Hon berättar: 

För att jag vet att där är så mycket i att vara självdestruktiv som skadar omgivningen 

jättemycket, och då är det lite lättare att släppa bomben via bloggen än att sitta face to face och 

göra det. Och framförallt när det handlar om återfall och dåliga dagar. 

Bloggen kan alltså bli ett sätt att kommunicera med de anhöriga när det är för jobbigt att 

prata om sina svårigheter. Istället för att hålla det inombords blir bloggen ett 

kommunikationsmedel. Flera respondenter menar att det ibland kan kännas skamfyllt att 
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prata om ätstörningarna med sina anhöriga och att bloggen blir en hjälp i kommunikationen, 

vilket upplevs som ett stöd. Två av respondenterna har berättat för sina terapeuter att de 

bloggar, och de har också delat med sig av bloggadressen, men ingen av dem brukar prata om 

bloggandet med sina terapeuter. Antonovsky (2005) redogör för att en del i komponenten 

hanterbarhet är att individen känner att hon har resurser att tillgå för att möta de krav hon 

ställs inför. En sådan resurs kan komma både från individen själv eller från andra. Att dela 

med sig av bloggen till den anhöriga kan tolkas som ett sätt att öka individens känsla av 

hanterbarhet eftersom resurserna på så sätt ökar. Med hjälp av bloggen kan 

kommunikationen öppnas upp mellan individen och de anhöriga, och de anhöriga blir på så 

sätt en resurs i vilken individerna kan finna stöd. Detta resultat går i linje med de resultat 

Rains och Keating (2011) samt Murphy et al. (2004) visade i sina studier. 

Nästan alla respondenter berättar att de alltid tyckt om att skriva vilket de angav som en 

anledning till att de började blogga. Tre av respondenterna hade bloggat tidigare men då varit 

inriktade mot bl.a. familjeliv och inredningsintressen. Saga berättar att hon tidigare bloggat 

om sina ätstörningar men med den skillnaden att bloggen då inte var friskinriktad. När hon 

sedan kom till insikt om att hon ville bli frisk från sin ätstörning bestämde hon sig för att 

starta en ny blogg som var orienterad mot det friska vilket gav henne en möjlighet att sätta en 

mer positiv prägel på bloggandet. Flera respondenter berättar att de genom att läsa andras 

ätstörningsbloggar blev inspirerade att själva skriva om sina ätstörningar. Linn beskriver att 

hon genom att läsa andras bloggar såg ett behov av fler friskinspirerade bloggar. Antonovsky 

(2005) beskriver att känslan av meningsfullhet utgörs av att individen känner att det hon 

ställs inför är värt att investera energi, engagemang och hängivelse på, och att hon inte dras 

för att konfronteras med utmaningen. Utifrån komponenten meningsfullhet kan en tolkning 

göras med hänsyn till att respondenterna valt att blogga om sina ätstörningar och då också 

konfronteras med dem. Att blogga om ätstörningarna kan ses som ett sätt att öka 

respondenternas känsla av meningsfullhet eftersom de ser en mening i att engagera sig i och 

konfrontera ätstörningarna.    

Ätstörningar innebär ofta att en person drabbas av ångest och får mycket att bära på i 

känsloväg. En anledning till att börja blogga som alla respondenter lyfter är att de ville ha en 

plats att få skriva av sig på. Pia beskriver:  

Det var precis som en gigantisk varböld inuti mig, i själen, som jag behövde få ut.… Så jag 

startade en helt anonym avklädd blogg.… Där jag kan vara öppen och skriva den här dagboken 

med de här tankarna och känslorna som måste ut. 

Detta kan tolkas som att hon hade ett behov av att få ventilera sina tankar. Bloggen blev en 

bra arena eftersom hon genom att blogga anonymt fick möjligheten att göra detta utan att 

oroa sig över sin integritet. Att känna ett behov av att ventilera sina tankar går i linje med 

de resultat Baker och Moore (2008; 2011) presenterar i sina studier där de menar att det 

är en vanlig känsla hos personer som väljer att blogga. Att ventilera sina tankar är en form 

av copingstrategi som är emotionsfokuserad. Den kan användas i nästan alla psykiskt 

påfrestande situationer och kan leda till att en situation bedöms som mindre påfrestande 

och på så sätt inger individen hopp och optimism (Lazarus & Folkman, 1984). Detta skulle 

kunna tolkas som att respondenterna använder bloggen som ett copingverktyg för att få ur 
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sig sina känslor och för att kunna känna en känslomässig lättnad. Emotionsfokuserat 

skrivande har visat goda effekter på hälsan (Boniel-Nissim & Barak, 2011; Pennebaker, 

1997). 

Alla respondenter menar att de vill rikta sin blogg till andra människor som kämpar med 

ätstörningar för att visa dem att de inte är ensamma och att det går att bli bättre. Saga 

berättar att hon särskilt vill vända sig till personer som, precis som hon själv, har passerat 

tonåren, bildat familj och fortfarande tampas med ätstörningar. En känsla av att personer 

utan ätstörningar förknippar ätstörningsproblematik med tonåren är gemensamt för flera av 

respondenterna. För dem har det blivit viktigt att nå ut till andra som är lite äldre för att visa 

att de inte är ensamma. Eva kände att det fanns mycket tabun kring ätstörningar och att det 

ofta är skamfyllt. Genom bloggen såg hon en möjlighet att lyfta detta och utmana både sina 

egna och andras uppfattningar. Hon berättar: ”… man kan faktiskt vara 34 år, mamma och 

framgångsrik, och ändå ha något så löjligt som en ätstörning som många tycker är barnsligt 

och hänger ihop med tonåren.” Antonovsky (2005) beskriver att en individ med hög känsla 

av begriplighet ser sina svårigheter som utmaningar. Kopplat till resultatet skulle bloggandet 

kunna tolkas som en del i känslan av begriplighet eftersom respondenterna aktivt genom att 

skriva om sina problem väljer att utmana sina tankar för att bli friska. En intention om att 

kunna förmedla stöd eller hjälpa andra går i linje med Adairs et al. (2006) resultat där de såg 

att det ofta var en huvudorsak till att personer ville dela med sig av sina erfarenheter av 

ätstörningar på Internet.  

6.3 Upplevelser av att blogga 

6.3.1 Om att blogga 

Alla respondenter bloggar i snitt en till två gånger per dag. En del menar att bloggandet blir 

mer intensivt vid dåligt mående. Pia beskriver att hon till och med har en tendens att lämna 

bloggen när hon mår bättre eftersom den för henne blir viktigare när hon mår dåligt och är 

mer fylld av känslor som måste få komma ut. För andra är bloggandet inte känslostyrt utan 

har blivit som en rutin där bloggandet sker vid ungefär samma tidpunkter varje dag. Linn 

menar att hon ibland kan känna sig pressad att skriva inlägg för att behålla bloggläsare. När 

det gäller vad respondenterna bloggar om ser det lite olika ut. En del har fokus på att 

ventilera sin ångest i bloggen medan andra medvetet väljer att fokusera på positiva tankar. 

Pia beskriver att hon bär på en känsla av otillräcklighet och tomhet som skapar ångest vilket 

också är det hon bloggar mest om. Hon beskriver: 

Jag brukar blogga om ångesten… Kontroverserna mellan den sunda friska Pia som faktiskt kan 

tänka rationella tankar, och de här impulserna som far och flänger i ens undertill liksom… som 

talar till en. Den här sjuka rösten som försöker bossa över mig liksom.  

Linn försöker uttrycka ångesten genom att hitta bilder som illustrerar måendet. Hon menar 

att det ger henne ett kreativt utlopp och att det hjälper henne uttrycka och tydliggöra hur hon 
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mår. Saga har valt att fokusera på det friska även om det fortfarande finns aspekter i hennes 

mående som fortfarande är dåliga. Hon menar att hon tidigare haft en förmåga att skriva ner 

sig när hon fokuserat för mycket på det dåliga måendet. Hon väljer nu medvetet att fokusera 

på det som är positivt och beskriver,  

När jag har känt mig betydligt bättre, som jag har gjort nu, så vill jag väldigt gärna kunna 

förmedla den känslan. Att man kan ha varit sjuk väldigt länge och ändå komma till en punkt 

där det börjar kännas bättre och man börjar ta steg framåt. Det är liksom inte dömt att vara 

skit förevigt. 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) är en typ av coping avsedd för att reglera känslor som 

uppkommit i samband med svårigheter. Att skriva konkret om sin ångest kan tolkas som ett 

sätt att hantera känslorna vilket också stöds i den tidigare forskningen (Boniel-Nissim & 

Baraks studie, 2011; Pennebaker, 1997). Antonovsky (2005) menar att KASAM bygger på en 

individs livserfarenheter och att genom erfarenheterna bli medveten om att olyckliga saker 

händer i livet men att man, när de sker, kommer att kunna reda sig, vilket därigenom ökar 

känslan av hanterbarhet. En tolkning som kan göras är att bloggandet är en del av 

respondenternas känsla av hanterbarhet: genom att berätta om sin egen resa mot friskhet 

upplever de en förmåga att hantera sina svårigheter. Lazarus och Folkman (1984) beskriver 

att en viktig typ av coping är att se sig själv på ett positivt sätt och de menar att detta ger 

individen hopp och en känsla av kontroll. Att medvetet inta en positiv hållning i bloggen kan 

ses som ett sätt att hantera svårigheter. Lazarus och Folkman menar att det leder till att 

individen på nytt gör en kognitiv värdering av sin situation som genom den positiva 

hållningen gör att situationen kan upplevas som mindre negativ. En tolkning är att denna typ 

av coping fungerar som ett sätt att göra situationen hanterbar då känslan av kontroll över 

situationen ökar. Denna tolkning stöds av Rains och Keatings (2011) resultat där de visade att 

bloggande ökar tilltron till den egna förmågan i att hantera och påverka sin sjukdom. 

6.3.2 Hur bloggandet påverkar måendet 

Alla respondenter upplever att bloggandet har påverkat deras mående på ett positivt sätt, 

vilket inte är förvånande eftersom de faktiskt bloggar och fortsätter göra så. Nina menar att 

hon genom att skriva får ur sig de tankar som trycker på och att det ger en form av 

ångestlindring. Hon beskriver:  

Det är mer som en lättnad liksom. Ibland känner jag så att det liksom kommer fram lite mer 

kanske… Eller ger mig mer koll på vad jag känner egentligen när jag skriver ned det. Det blir 

liksom lättare att handskas med det.  

Eva menar att hon genom bloggen kan ifrågasätta sig själv ”högt och ljudligt inför andra” och 

att det gör de skeva tankarna kring mat och kropp mer tydliga. Hon menar att det skapar en 

distans till det dåliga måendet och ger henne en insikt om att det handlar om en sjukdom. 

Linn tycker att bloggandet har påverkat hennes mående positivt men att hon ibland kan få 

skuldkänslor om hon skriver om t.ex. självmordstankar eftersom hon blir rädd för att 

påverka andra negativt. Med bloggandet kommer alltså ett ansvar som även andra 
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respondenter berättar om. Det handlar bl.a. om att undvika siffror relaterade till vikt och 

kalorier för att inte trigga andra läsare som lider av ätstörningar. Även om många inlägg 

handlar ångest beskriver respondenterna att det känns viktigt att lyfta upp det som är positivt 

för att inte påverka läsarna negativt. Saga menar att bloggandet är viktigt för henne eftersom 

hon spenderar mycket tid ensam hemma. Hon berättar att skrivande alltid varit viktigt och 

att hon långt innan bloggandet blev aktuellt skrev dagbok, något som även andra 

respondenter nämner. Flera respondenter beskriver bloggandet som egenterapi där de 

ventilerar och får ur sig sina tankar, och på så sätt får distans till känslorna. Linn berättar,  

Ja… det har nog ganska stor betydelse egentligen. Det tömmer ju lite det här jobbiga 

inombords. Jag får ur det ur mig och det blir nästan en terapeutisk process. Att ventilera det. 

Att få ned det svart på vitt och att kunna läsa igenom det.  

Anotonovsky (2005) beskriver KASAM som dynamiskt och att en person kan röra sig åt båda 

hållen på kontinuumet hälsa-ohälsa. Han beskriver meningsfullhet som en central del i 

teorin. Individer som ser mening i sin tillvaro får med högre sannolikhet en hög KASAM. 

Delaktighet är en viktig del i komponenten meningsfullhet. En individs upplevelse av 

delaktighet kan öka genom att hon bloggar om sina sjukdomar (Rains & Keating, 2011) vilket 

i sin tur skulle kunna vara en del i individens känsla av meningsfullhet. Respondenterna 

beskriver att de upplever att bloggandet haft en positiv inverkan på måendet och att ångesten 

blir mer tydlig och hanterbar vilket kan tolkas som att bloggandet ger dem en ökad känsla av 

KASAM. Lazarus och Folkman (1984) beskriver att känsloreglering kan ske genom coping 

som är kognitivt inriktad, t.ex. genom att man försöker omdefiniera sin situation och se den 

på ett positivt sätt. Att ge uttryck för sina känslor är en form av coping. Genom att använda 

bloggen som medel för att ge utlopp för känslorna och som en plats där de skrivs ned i ord 

gör den till ett redskap för coping. Att bloggen upplevs som terapeutisk stöds av Tan (2008) 

som menar att bloggande har många likheter med psykoterapeutiska processer. 

Flera respondenter lyfter fram att de genom att dela med sig av sina erfarenheter vill hjälpa 

eller stötta andra i samma situation. Linn beskriver, 

Alltså, jag tänker ofta att det finns något positivt i det här… och jag känner verkligen att det är 

som en uppgift nästan. Att uppmärksamma när folk mår dåligt och försöka peppa dem till att 

må bättre. 

Att se något positivt i en negativ situation, dvs. att positivt omvärdera sin situation, är en typ 

av emotionsfokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984). Genom positiv omvärdering kan 

tolkningen av situationen förändras även om situationen i sig inte blivit annorlunda, vilket 

kan leda till att den upplevs som mindre påfrestande och mer meningsfull. Antonovsky 

(2005) menar att komponenten meningsfullhet innebär att individen aktivt söker efter en 

positiv mening i en negativ situation. Flera respondenter uttrycker att de hoppas kunna 

hjälpa andra i liknande situationer vilket kan tolkas som en del av respondenternas känsla av 

meningsfullhet eftersom de söker en positiv mening med att ha en ätstörning. Nina menar att 

hon självklart hellre hade varit utan ätstörningen, men att hon genom bloggen hoppas att 
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hennes erfarenheter inte ska gå till spillo. Om graden av meningsfullhet är hög ökar också 

chansen för att det individen står inför blir begripligt och hanterbart (Antonovsky, 2005).  

Bloggen skapar automatiskt ett arkiv över äldre inlägg. Nästan alla respondenter berättar att 

de brukar läsa de arkiverade inläggen. Linn menar dock att hon sällan läser gamla inlägg 

eftersom hon tycker det är jobbigt att läsa om den ångest hon haft. Hon vill istället fokusera 

på hur det ser ut nu och blicka framåt. Flera respondenter menar att de genom att läsa äldre 

inlägg får perspektiv på sitt mående och kan se hur det utvecklats i en positiv riktning över 

tid, och att de faktiskt gjort en utveckling och mår bättre idag än de gjorde förr. Eva beskriver 

att hon kan spegla sig själv genom att läsa de gamla inläggen. Pia berättar att hon genom att 

läsa i arkivet ibland kan känna att hon varit för självömkande men att hon då försöker 

förändra sin inställning. Antonovsky (2005) beskriver att förutsägbarhet är en viktig del i 

komponenten begriplighet i vilken det också ingår att inte se sig själv som ett offer för 

omständigheterna. Att få en insikt i hur måendet sakta men säkert förbättras över tid kan öka 

individens känsla av begriplighet. En tolkning som kan göras är att sjukdomen, genom att 

läsa hur måendet över tid blivit bättre, kan göras mer förutsägbar, vilket är viktigt i en 

individs KASAM. Respondenternas svar tyder också på att de kan få distans till sjukdomen 

genom att läsa gamla inlägg. Tan (2008) menar att denna bloggfunktion är en viktig del i den 

terapeutiska processen eftersom individer genom tillbakablickar kan se och analysera hur det 

egna jaget utvecklats. 

6.4 Socialt stöd 

Alla respondenter tillåter läsarkommentarer i bloggen, och att få kontakt med andra personer 

i liknande situation är viktigt för många. Linn berättar att hon kände att hennes anhöriga inte 

kunde ge henne den respons hon behövde eftersom de inte kunde sätta sig in i hennes 

problematik. Genom bloggen kunde hon få kontakt med andra i liknande situation som 

kunde ge henne bättre stöd. Bloggkommentarerna handlar ofta om igenkännande, stöd och 

uppmuntran samt om konkreta tips och råd kring hur ätstörningen kan hanteras. Pia menar 

att ”det är som att få en kram från cyberrymden”. Att få respons på det skrivna är väldigt 

viktigt för många och en del uttrycker att de vill ha många kommentarer. Nina berättar att 

det var på grund av den positiva responsen hon fick när hon började blogga som hon valde att 

fortsätta. En typ av kommentarer handlar om att läsarna finner stöd i det respondenterna 

skriver och att det hjälpt dem våga söka hjälp eller förändra sina tankar. Linn berättar att 

kommentarerna är en av de faktorer som gör bloggen värdefull,  

Utan dem hade det nog inte känts lika värdefullt med bloggandet… för det är ju det som bidrar 

till att man vill skriva också. Att man känner att det jag skriver kommer fram och att någon 

annan i landet kan ha nytta av det. Eller någon annan som sträcker ut sin hand och hjälper 

mig.  

Saga beskriver att kommentarerna har samma positiva effekt som bloggandet i sig. Genom de 

positiva kommentarerna menar respondenterna att deras mående påverkats positivt och att 

de får styrka att fortsätta kämpa. Pia beskriver: 
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Har jag en dålig dag och det är på väg att bli mycket hetsätningar, och så läser jag på min blogg 

en kommentar med omtanke, så känner jag att men vad fan, jag måste vara snäll mot mig 

själv. Och så kanske jag vänder den dagen till något positivt.  

Lazarus och Folkman (1984) understryker vikten av socialt stöd som en form av 

copingresurs. Kommentarerna ger respondenterna socialt stöd vilket går i linje med Rains 

och Keatings (2011) resultat. Kommentarernas värde framhölls i Boniel-Nissims och Baraks 

(2011) studie där resultaten pekade på att en viktig aspekt i hur bloggande påverkar måendet 

är möjligheten till feedback. Att kommentarerna fungerar motiverande för att 

respondenterna ska fortsätta blogga stöds av Miura och Yamashita (2007). I Antonovskys 

(2005) definition av hanterbarhet ingår att individen ser att hon har resurser att ta till. 

Genom att tillåta kommentarer ökar respondenterna sina resurser vilket kan ses som att 

bloggandet främjar känslan av hanterbarhet. Meningsfullhet är den bärande komponenten i 

KASAM (Antonovsky, 2005) och en tolkning som kan göras är att bloggen, genom att 

respondenterna delar med sig av sina erfarenheter för att kunna hjälpa andra, kan ses som 

ett sätt att söka en positiv mening med ätstörningen och därför också ses som en del i känslan 

av meningsfullhet. Detta går i linje med Adairs et al. (2006) studie.  

Alla respondenter läser andra ätstörningsbloggar och nämner att det gör att de känner sig 

mindre ensamma och inger dem hopp när de ser att andra lyckats bli friska. Linn menar att 

det för henne bekräftar att hon går igenom en sjukdomsprocess när hon läser om andra som 

har liknande symtom och Pia beskriver:  

Det ger mig den där känslan av att det kanske inte är jag som håller på att tappa förståndet och 

bli galen här, utan det här drabbar fler människor. Jag är inte den enda som är 35 år och som 

fortfarande tampas med ätstörningsproblematik. För mig är det jätteviktigt att veta att jag inte 

är ensam. 

Respondenterna är tydliga med att de bara läser bloggar som har en friskinspirerad prägel 

Saga beskriver att hon för några år sedan läste pro-anorektiska bloggar och att hon mådde 

sämre av att läsa dem. Att läsa pro-anorektiska bloggar har visat sig kunna ha en negativ 

effekt på läsaren (Mulè & Sindeli, 2009; Rouleau & von Ranson, 2011). Antonovsky (2005) 

menar att begriplighet till stor del innebär att en individ har en känsla av att framtiden är 

förutsägbar. Att läsa om andra personer som genomgått samma resa kan ge respondenterna 

en bild av hur bra det faktiskt kan gå och att det går att tillfriskna från en ätstörning. På så 

sätt skulle en effekt kunna vara att förutsägbarheten ökar vilket skulle kunna leda till att 

känslan av begriplighet främjas. Det kan tolkas som att tillfrisknandet, genom att läsa andras 

bloggar, inte ses som en omöjlighet och att den egna ätstörningen då blir lättare att hantera.  
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7 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur det kommer sig att vissa personer med 

ätstörningsproblematik väljer att blogga om sina problem och hur de upplever sitt bloggande. 

Författaren erhöll genom studien svar på syftet och frågeställningarna. Resultatet för den 

första frågeställningen, Hur kommer det sig att respondenterna har valt att starta en blogg, 

visade att respondenterna valde att starta sin blogg av flera olika anledningar. Bland annat 

sågs bloggen som en plats att ventilera och härbärgera sina tankar på och som ett sätt att 

kommunicera sitt mående med sina anhöriga, vilket genom bloggen kändes mindre skamfyllt 

än att behöva prata ansikte mot ansikte. En annan anledning var en vilja att inspirera, stötta 

och hjälpa andra personer med ätstörningar genom att dela med sig av sina erfarenheter i 

bloggen. Den andra frågeställningen, Hur upplever respondenterna sitt bloggande, visade 

att alla respondenter upplever bloggandet på ett positivt sätt och att bloggen har en stor 

betydelse för dem, vilket inte var överraskande eftersom de aktivt bloggar och fortsätter göra 

så. En stor del i detta handlar om att sätta ord på sina känslor och på så sätt göra dem mer 

begripliga och hanterbara, vilket upplevs ångestdämpande och distansskapande. Bloggandet 

benämndes flera gånger som en form av egenterapi och skrivandet som en terapeutisk 

process. Den tredje och sista frågeställningen, Vad har respondenterna för relation till sina 

läsare och till andra ätstörningsbloggar, visade att bloggens sociala interaktionsmöjligheter 

är av stor vikt för respondenterna. Genom läsarkommentarerna tycker respondenterna att de 

får socialt stöd från personer i liknande situationer, som till skillnad från de anhöriga, 

upplevs förstå dem på ett bättre sätt. Att läsa andras ätstörningsbloggar upplevs också 

stöttande eftersom det ger dem hopp och en känsla av att inte vara ensamma samt ger dem 

insikt om sjukdomsprocessen. Studiens resultat stöds av tidigare forskning som indikerar 

liknande resultat (Adair et al., 2006; Boniel-Nissim-Barak, 2011; Rains & Keating, 2011; Tan, 

2008).  

Utifrån resultaten kan bloggande, både att skriva själv och att läsa andras bloggar, tolkas som 

ett sätt att öka graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet med hänsyn till 

KASAM. Resultaten pekar på att bloggen kan fungera som ett redskap för att begripa, 

hantera och se mening i ätstörningarna. Personer med ätstörningar uppvisar ofta ett 

undvikande och tillbakadragande beteende och otillräckliga copingstrategier (Jáuregui, 

Estébanez, Santiago Fernàndez, Àlvarez Bautista & Garrido, 2009). Bloggandet kan därför 

ses som en copingresurs eftersom bloggen blir ett medel för att hantera och möta sina 

problem istället för att undvika dem. Med hänsyn till Lazarus och Folkmans copingteori 

(1984) kan bloggen tolkas som ett copingverktyg för att hantera känslor, t.ex. genom att 

ventilera sina tankar, och för att öka graden av socialt stöd både genom interaktionen med 

läsarna och genom att låta anhöriga läsa bloggen.  

Resultaten är svåra att tillämpa praktiskt eftersom de, med hänsyn till studiens omfång, 

måste ses som begränsade och icke-generaliserbara. Resultaten bör dock kunna bidra till en 

ökad förståelse samt öppna upp för en diskussion om ätstörningar och bloggande både bland 

praktiker och bland teoretiker. Folkhälsoinstitutet (1999) menar att de resurser som läggs på 

ätstörningar är för få, och en fråga som uppstår hos studieförfattaren är om bloggar kan ses 

som ett sätt att söka stöd och hjälp när de samhälleliga resurserna för ätstörningsvård inte 
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räcker till. I studien hade fyra av fem respondenter en pågående behandling, men frågan 

torde likväl vara aktuell för diskussion.  

I studien användes en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes över 

telefon. I kvalitativ forskning har begrepp kring validitet och reliabilitet inte varit lika 

centrala som i kvantitativ forskning, men studieförfattaren har ändå valt att reflektera kring 

dessa begrepp. LeCompte och Goetz (1982) delar in reliabilitet och validitet i intern och 

extern. Den interna reliabiliteten innebär i vilken mån olika forskares tolkningar av 

materialet överrensstämmer med varandra. Eftersom denna studie är författad av en ensam 

författare, och tolkningar av resultatet endast gjorts av denna, finns det brister i den interna 

reliabiliteten. Extern reliabilitet rör frågan om i vilken utsträckning en studie kan replikeras. 

För att stärka en hög extern reliabilitet har tydliga beskrivningar gjorts av studiens syfte, 

frågeställningar, intervjuguide och metod för att öka möjligheten till replikering. Extern 

validitet rör i vilken utsträckning resultaten i en studie kan generaliseras i olika sociala 

sammanhang. På grund av att studiens urval är litet och målinriktat blir den externa 

validiteten obefintlig eftersom respondenternas upplevelser endast kan härröras till dem 

själva. Extern validitet har dock inte varit eftersträvansvärt i studien eftersom syftet varit att 

undersöka respondenternas upplevelser, vilket också leder till att resultaten inte är 

generaliserbara. Intern validitet är uttryck för huruvida den valda metoden undersöker det 

den avser undersöka, dvs. om de observationer som gjorts speglar den verklighet som avsetts 

undersökas. För att stärka den interna validiteten har en tydlig koppling till studiens syfte 

och frågeställningar varit ett mål alltigenom studiens gång. En svaghet i metoden har dock 

varit att intervjuerna gjordes över telefon, vilket Kvale och Brinkman (2009) menar kan leda 

till att exempelvis icke-verbal kommunikation försvinner och att högre krav ställs på 

forskaren. Eftersom svar erhölls på syfte och frågeställningar gör studieförfattaren 

bedömningen att telefonintervjuer ändå var en passande metod. Utifrån intervjuguiden 

genomfördes en provintervju där intervjuguidens omfång och utformning testades, vilket kan 

ses som validitetsstärkande. 

Under analysens gång såg studieförfattaren i efterhand att fler följdfrågor kunde ha ställts för 

att få fler reflekterande och ingående svar från respondenterna. Detta ses dock inte som ett 

validitetsproblem eftersom den analyserade empirin ansågs vara tillräckligt omfattande för 

att få svar på syftet och frågeställningarna inom ramen för uppsatsens omfång  

Den abduktiva ansatsen var till stor hjälp i analysen av empirin och som stöd för att dra egna 

slutsatser. Teorierna valdes på förhand och även om de båda var relevanta och omfattande 

såg studieförfattaren att en större bredd kanske hade gynnat analysen genom att t.ex. 

använda en teori om social interaktion eller socialt stöd.  Två teorier med större bredd hade 

kanske kunnat ge ytterligare djup i analysen. Detta kan vara intressant att föra vidare till 

framtida studier, dvs. att analysera bloggar utifrån teorier om social interaktion eller socialt 

stöd.  

I studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) tagits i 

beaktande, vilket framkommer i metodkapitlet, och inga etiska svårigheter uppstod under 

studiens gång.  
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8 SLUTSATSER 

Studiens syfte var att undersöka hur det kommer sig att vissa personer med ätstörningar 

väljer att starta en blogg och hur de upplever sitt bloggande. Resultaten visar att 

respondenterna hade ett behov av att skriva av sig och bloggen sågs som en bra arena. Vidare 

fanns en vilja att kunna nå ut och hjälpa andra och ett behov sågs av fler friskinriktade 

bloggar. Att blogga sågs också som ett sätt att kommunicera med anhöriga utan att behöva 

prata ansikte mot ansikte. Bloggandet upplevs som ett stöd i måendet och beskrivs ofta som 

en form av terapi. Genom att läsa andra ätstörningsbloggar menar respondenterna att 

känslan av ensamhet minskar.  

Studiens resultat öppnar upp för nya frågor, och det skulle vara intressant om ytterligare 

studier kunde genomföras. De skulle exempelvis vara intressant att undersöka om, och i 

sådana fall hur, bloggande skulle kunna fungera som ett komplement till traditionell terapi. 

Kan kliniker kan dra nytta av att läsa ätstörningsbloggar och pågår det över huvud taget 

någon form av diskussion kring detta på landets olika ätstörningsenheter? Det skulle även 

vara intressant att försöka kartlägga hur många av patienterna vid landets ätstörningsenheter 

som läser resp. skriver bloggar, både friskinspirerade och pro-anorektiska, och om det har 

någon påverkan på behandlingsutfallet. En sista tanke väcks med hänsyn den bekräftelse 

bloggen medför. Kan det vara så att bekräftelsen i vissa fall kan ge motsatt effekt genom att 

hålla kvar en person i ätstörningen för att inte mista den bekräftelse som ätstörningsbloggen 

medför? 
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Bilaga A - Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Nora Messary och är student på socionomprogrammet vid Örebro 

universitet/Mälardalens högskola. Under våren ska jag skriva ett självständigt 

examensarbete som handlar om hur personer som kämpar för ett tillfrisknande från en 

ätstörning upplever sitt bloggande. För att genomföra detta skulle jag behöva din hjälp i form 

av en intervju för att få ta del av dina upplevelser och erfarenheter. Intervjun kan antingen 

ske via telefon eller på en plats som vi gemensamt kan bestämma. Den beräknas ta ungefär 

30-45 minuter och kommer att spelas in med en diktafon.  

Examensarbetet är planerat i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Dessa innebär i korthet att ditt deltagande är frivilligt, att allt material kommer att 

avidentifieras och behandlas konfidentiellt, och att materialet endast kommer att användas 

för undersökningens syfte. 

 

Om du är intresserad av att delta, hör gärna av dig antingen via mail eller via telefon 

innan den 24 april 2012, så att vi kan boka in en tid för intervju. 

  

Tack på förhand! 

  

Vänliga hälsningar, 

 

Nora Messary 

E-mail:  xxx 

Tel: xxx 

  

 

Handledare: Anna-Lena Almqvist 

E-mail:  xxx 

Tel:  xxx 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B - Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 
 
Hur gammal är du? 
Vilken är din högst avslutade utbildning? 
Vad har du för nuvarande sysselsättning? 
 
 
Om ätstörningarna 
 
Hur länge har du haft ätstörningar? 
Vilken typ av ätstörning har du? 
Har du fått behandling för din ätstörning? Vad? 
Känner din omgivning (familj och vänner) till din ätstörning? 
 
 
Av vilken anledning har respondenterna valt att starta en blogg? 
 
När började du blogga?    
Hur kommer det sig att du började blogga?   
Vänder sig bloggen till några särskilda? 
Hur ofta brukar du blogga?  
 
 
Hur upplever respondenterna sitt bloggande? 
 
Vid vilka tillfällen brukar du blogga? 
Vad brukar du blogga om?    
På vilket sätt påverkar ditt bloggande dig?  
 
 
Vilken betydelse har kommentarerna för respondenterna? 
 
Tillåter du kommentarer i din blogg? 
Brukar du läsa kommentarerna?  
Vad brukar de handla om (support, egna erfarenheter)?  
Vad har kommentarerna för betydelse för dig? 
 
 
Hur förhåller sig respondenterna till andra ätstörningsbloggar? 
 
Brukar du läsa andras bloggar?   
Vad finns det för likheter och skillnader mellan andra bloggar och din egen blogg?  
Brukar du skriva kommentarer i andras bloggar? 
Vad för betydelse har det för dig att läsa andras bloggar? 
 
 
Avslut 
 
Är det något du vill lägga till? 


